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DADOS DO CONTRATANTE

Data: 28/06/2107

Job: 009717

Cliente: ABIAD – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins

Especiais e Congêneres

Projeto: “Hábitos de Consumo”

Método: Quantitativo, probabílístico

Abrangência: 09 Capitais – SP/RJ/BH/POA/CURITIBA/DF/SAL/FOR/BELÉM

Contato: Sr. Fernando Lotto

Tel: 11 9 8089-4874

Email: flotto@abiad.com.br
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INTRODUÇÃO

A ABIAD deseja realizar uma pesquisa para entender os Hábitos de
Consumo de Edulcorantes/Adoçantes da população brasileira

E para o desenvolvimento da pesquisa a Toledo & Associados foi

convidada a apresentar uma proposta como segue;

O Objetivo deste projeto de pesquisa é mapear o consumo da
população brasileira para que possa ter informações e atender
algumas expectativas e criar um novo posicionamento da
categoria Edulcorantes/Adoçantes

Para o alcance destes objetivos serão seguidos os devidos
procedimentos metodológicos;
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

Levantar, medir e analisar junto a uma amostra representativa da população

de 09 capitais brasileiras (SP / RJ /BH/ POA /Curitiba/ DF / SAL / FOR / BE) das

classes A/B/C/D, entre as idades de 17 a 65 anos(respondente) , os seguintes

dados, opiniões e percepções sobre o consumo de EDULCORANTES

PERFIL DOS RESPONDENTES: Sexo, idade, escolaridade,
profissão/ocupação, renda familiar, composição familiar, ciclo de vida,
posse de itens de conforto, região onde mora
Peso x altura= IMC

HÁBITOS DE MÍDIA: TV (Aberta e Fechada), rádio, jornais, revistas, sites,
mídia para informações sobre alimentação
Conectividade- Tempo médio de tela- O que mudou nos seus hábitos de
mídia?Valoriza mais o que? Deixou de consumir o que?

LIFESTYLE

ESTILO DE VIDA: Controle de alimentação, atividades físicas- frequência,
Restrições alimentares- motivos – Foco restrição ao açúcar
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

DOENÇAS: Alguma doença mapeada? Quais? Diabetes? Alguma outra
doença que tenha restrição a açúcar

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: Frequencia a médicos. Quais especialidades,
Recomendação a dietas alimentares. Quais especialidades que restringem
açúcar, Motivos

EDULCORANTES: Quais motivos para consumir? Quem da família mais
consome?
Quais produtos consome, Frequência de consumo, Tempo que já
consome
Traçar quantidade consumida x dias por mês
Locais de compra da categoria

CONSUMO DIRETO:
Uso em alimentos prontos (café, chás, sucos, drinks, etc)
Uso em receitas – pratos a serem preparados

CONSUMO INDIRETO:
Consumo de alimentos e bebidas que contenham edulcorantes –
Perguntas Estimuladas

SATISFAÇÃO CONSUMO: Nível de satisfação com os produtos
consumidos, Restrições? Quais? Motivos

CONSUMO FORA CASA:
Quais produtos contém Edulcorantes consome fora de casa? Momentos?
Frequencia? Restrições
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

RECOMENDAÇÃO PARA O CONSUMO:  Orientação médica, de 
nutricionista ou de educador físico por alguma necessidade específica 
(qual?)
Indicação de amigos/ parentes 
Veículos de mídia (informações na internet, na televisão, em 
propagandas)
Quem mais influencia no consumo
Que tipo de informação confia ou não sobre estes produtos

QUEM NÃO CONSOME DOMICÍLIO:
Quem da família não consome- Motivos
Qual percepção sobre a categoria
O que o levaria a consumir

DIET E LIGHT:
Percepção? O que entendem? Diferenças
Onde busca informações. Mitos x verdades

FILHOS /CRIANÇAS:
Todas as percepções sobre o consumo com crianças/filhos serão
respondidas pelos pais e ou responsáveis dentro do domicílio
Podemos elaborar um questionário à parte para entender o consumo da
categoria com crianças

DEMAIS ABORDAGENS A SEREM DEFINIDAS COM O CLIENTE
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DADOS TÉCNICOS DA PESQUISA 

Metodologia: O método a ser utilizado neste projeto de pesquisa é quantitativo,

domiciliar e probabilístico.

Universo: O universo é o total de pessoas que residem nas cidades do estudo, com

idade entre 16 a 65 anos, das classe A/B/C/D

Tamanho da amostra: Serão realizadas 1400 entrevistas, distribuídas entre as 09

capitais do estudo

Seleção do Domicílio:

Domicílio sorteado

 Filtro- Alguém no domicílio consome edulcorantes/adoçantes
Se sim, Aplica o questionário
Se não- Tira os motivos 
Classifica o domicilio- classe social 

Arrolamento

 Todos os domicílios abordados serão arrolados
E ao término da pesquisa, teremos o índice de penetração do consumo de 
edulcorantes/adoçantes nas capitais entrevistadas
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DADOS TÉCNICOS DA PESQUISA 

Técnica de investigação: Serão realizadas entrevistas com aplicação de questionário

estruturado contendo perguntas abertas e fechadas e aprovado por V.Sas.

Análise e recomendações: A análise e recomendações serão feitas por profissional da

equipe de analistas da Toledo & Associados Research , sob a supervisão direta da

Diretoria de Análise e Planejamento.

A apresentação dos resultados se dará em reunião formal, em data e local a serem

definidos oportunamente,

onde será entregue o relatório de análise.
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CRONOGRAMA E PREÇO DA PESQUISA  

Cronograma: O prazo de realização deste projeto de pesquisa é de 35 dias úteis, contados a

partir da aprovação do questionário e pagamento da primeira parcela.

Preço: O preço para realização deste projeto de pesquisa é de: R$ 161.500,00 ( cento e

sessenta e hum mil e quinhentos reais)

O pagamento deverá ser feito em 03 (Três) parcelas, da seguinte maneira:

50.0% - Na aprovação da proposta;

25.0% - No término do campo

25.0% - Na entrega do relatório.
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CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

Esta proposta é de propriedade intelectual da
Toledo & Associados Research e não pode ser
copiada ou divulgada na sua totalidade ou em
parte.

A Toledo garante o “anonimato” dos
entrevistados, segundo código de ética da
ICC/ESOMAR.

A Toledo é filiada à ABEP – Associação Brasileira
das Empresas de Pesquisa (www.abep.org) e
segue os quesitos ditados pelo Código
Internacional da ESOMAR.

Havendo qualquer alteração no escopo desta
proposta, os custos deverão ser reexaminados.

No caso de cancelamento do projeto, após o início
de alguma das atividades descritas nesta
proposta, deverão ser computados os custos das
atividades já desenvolvidas.

As despesas de diárias, passagens, hospedagens
e estadias para a apresentação deste projeto de
pesquisa é de responsabilidade da contratante.
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VALIDADE DA PROPOSTA:

O orçamento deste projeto é válido por 30
(trinta) dias.

Após este prazo poderá sofrer reajustes
em função de nossos custos.

Desde que V.Sas. estejam de acordo com nossa
proposta, solicitamos que nos devolva a via desta
proposta devidamente assinada e datada.

São Paulo, 28 de Junho de 2017.

Contratada

Contratante

Toledo & Associados Research

ABIAD



MARIA APARECIDA TOLEDO
Diretora de Planejamento

mapmorim@toledoassociados.com.br
+ 55 11 3038.1850
+ 55 11 99910.7658

MUITO OBRIGADA

http://toledoassociados.com.br/


